
    
 

Sommarläsning för barn och unga  
En lista med nya boktips för lediga dagar sammanställd av bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket. 

 

 

Bilderböcker 

 
 

Parkvarelser & andra varelser, Øystein Dolmen & Yokoland 
Färgprakt i underbara bilder där läsaren får följa en mygga som visar upp sin drömpark där alla sorters 

olika varelser samlas. En rolig bok att bläddra i och läsa om många gånger.  

 

Vad är ett barn?, Beatrice Alemagna 
Tänkvärt och roligt om skillnader mellan barn och vuxna. Men också om att alla barn och människor 

är olika. Med ett humoristiskt faktabokstilltal berättar författaren om vad barn är för några slags 

varelser och frågan är om riktiga barn känner igen sig? Testa hemma! De stora bilderna är roliga och 

annorlunda. 

 

Min björnfarfar, Alex Cousseau & Nathalie Choux 
Lekfullt och magiskt om sorgen efter en bortgången farfar. Flickan förstår att farfar har blivit en björn 

och tillsammans ger de sig ut i vårvintern för att leta efter våren. Fint om att våra nära och kära som 

gått bort alltid finns kvar i våra hjärtan. Nathalie Choux blyertsteknik och matta färger lyfter 

berättelsen. 

 

Min pappa är stor och stark men …, Coralie Saudo & Kris di Giacomo 
Rolig och passande godnattsaga om en pojkes stora besvär när pappa inte vill gå och lägga sig! 

Ombytta roller och humoristiska bilder. 

 

Sommarregler, Shaun Tan 
Shaun Tans bilderböcker är allåldersböcker! Två pojkars upplevelser under en sommar. Vackra, 

fascinerande, tankeväckande och ibland skrämmande bilder. 

 

Vi springer, Joar Tiberg & Sara Lundberg 
Författaren och poeten Joar Tiberg och bilderbokskonstnären Sara Lundberg är en fantastisk 

kombination. Underbart orealistisk bok om två barn som springer igenom ett drömlandskap med stopp 

i barnkulturen.  

 

Rita i Kudang, Eva Susso 
Rita får äntligen åka till Kudang, en liten by i Gambia där pappa är född och få träffa Farmor och alla 

släktingarna. Anna Höglund har illustrerat och Eva Susso har skrivit böckerna om Rita. Det är en 

varm, rolig och spännande bok som nu ges ut på nytt av En bok för alla. 

 

 

 



Kapitelböcker 6-9 år 

 
 

En mördarkatts dagbok, Anne Fine 
Det här är precis som bokens titel antyder en katts dagbok! Riktigt rolig och passar både för 

egenläsning och högläsning. Om en helt vanlig (mördar)katts vardag när familjen får spader av att 

katten drar in olika döda djur in i huset genom kattluckan. Och paniken som uppstår hos människorna 

när det visar sig att katten dragit in grannarnas älskade husdjur! Hur ska det gå med grannsämjan nu? 

 

Häxmästaren, Niklas Krog 
Ny spännande fantasyserie för nybörjarläsare eller för den som inte gillar tjocka böcker. Niklas Krog 

är som vanligt en riktigt bra berättare och med bilder av Johan Egerkrans blir den här spännande boken 

komplett. Griper tag i läsaren på en gång!  

 

Puts väck, Ellen Holmboe 
Det här är en lättläst rysare för yngre barn men den är riktigt otäck så känsliga barn varnas! Om Oscar 

som älskar att trolla och plötsligt hittar en ny trolleriaffär i staden han bor. Där finns en Mr Fisto som 

visar honom riktigt trolleri, en näsduk som kan trolla bort saker så att de förvinner puts väck. Vad är 

Oscar beredd att ge för den magiska näsduken? 

 

Sommaren med Sigge, Lin Hallberg 
Tolfte boken om Elina, hennes kompisar på stallet och den underbara hästen Sigge. Kan läsas 

fristående och passar alla som tycker om hästar. 

 

Zombiedjur: Hungriga hamsters återkomst, Sam Hay 
Tokroligt om Joe som får en mystisk amulett av sin farbror arkeologen. Det visar sig att amuletten ger 

Joe en speciell förmåga att se döda eller ska man säga odöda djur? Detta för med sig oväntade 

svårigheter för Joes förut så vanliga vardag. Det blir lite pruttar, snor och lösa kroppsdelar vilket 

många barn kan tycka är kul. 

 

Bada i silver, Familjen Monstersson, Mats Wänblad & Pelle Forshed 
Senaste boken om Boris och Ebba är minst lika klurig och rolig som vanligt. Skickligt berättad med 

spänning och överraskning på varje uppslag som får vilken läsvägrare som helst på fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mellanåldersböcker 9-12 år 

 
 

Liksom helt magisk, Måsten Melin 
Mårten Melin skriver underbara och slukarvänliga böcker för barn och unga, ofta med övernaturliga 

inslag. Men också om kärlek, kompisar och relationer och det bästa är att han skriver så roliga böcker. 

I den här boken är det tolv kortare berättelser, ibland ganska läskiga. Läser man en vill man läsa en till 

och en till och…  

 

Dömd, Pascale Vallin Johansson 
Spännande ny magisk serie om tre barn vars mammor är dömda till döden. Barnen placeras hos en 

ondskefull fostermamma på en gård omgärdad av elstängsel, hennes uppgift är att fostra barnen till 

goda samhällsmedborgare trots sina mammors synder. De tre barnen vill alla fly och är säkra på sina 

mammors oskuld men kan de lita på varandra? Oväntad hjälp kommer från olika djur som tycks tala 

till barnen. Spännande, mystiskt och ryslig läsning! 

 

Imorgon är allt som vanligt, Lina Stoltz 
Lillians mamma dricker för mycket ibland och då får Lillian och storasyster ta hand om sig själva. 

Som tur är har de varandra och storebror som flyttat hemifrån kan också ställa upp. Medan storasyster 

för längesen tappat hoppet på att mamma ska skärpa sig hoppas och oroar sig Lilian fortfarande för 

mamma. När Lilian blir vald till skolans Lucia blir hon glad men också orolig. Kommer mamma att 

komma till skolan full? Bra och trovärdiga karaktärer lyfter den här boken, som läsare känner man 

verkligen med Lillian och tyvärr finns det många barn som kan känna igen sig i Lillians situation. 

 

Uppdraget, (Svarta rosorna), Camilla Lagerqvist 
Sommaren 1943 i ett litet samhälle i Värmland, nära den norska gränsen bor Maja. Trots att Sverige 

inte deltar i andra världskriget så påverkas vardagen för alla svenskar. Maja får två nya vänner från 

Norge som båda farit illa av kriget, en av dem är Benjamin, en judisk pojke vars pappa är med i den 

norska motståndsrörelsen. Maja, Ben och den norska flickan Hilde bestämmer sig att för att själva 

börja engagera sig i motståndsrörelsen. Det är spännande att läsa om modiga unga som tar ställning 

mot nazismen. 

 

Hjärnpunka, Staffan Cederborg 
Leo bor på Gotland och går i sexan. Snart ska klassen åka på klassresa till Stockholm och då kanske 

det finns en chans att Isabella kan bli hans tjej. För på klassresor kan vad som helst hända, eller? Sen 

är det fotbollen. När Leo gör världens snyggaste mål är det verkligen synd att det råkar bli ett självmål. 

Skolans taskigaste kille är med i laget och han vill att Leo ska sluta om inte så hotar han Leo att skära 

av honom några kroppsdelar. Det här är en rolig och charmig bok.  

  

Hjärta av damm, Ingelin Angeborn 

En ny mysrysare av mästaren i genren Ingelin Angeborn. Den här gången handlar det om 

Bella som går en teaterkurs i en gammal teater där mystiska saker börjar hända. Välskrivet, 

spännande och lagom läskigt. 

 



Ungdomsböcker  

 
 

Konsten att ha sjukt låga förväntningar, Åsa Aspstjärna 
Här har vi en riktig rolig bok om Emmanuel som går sista året på gymnasiet och känner att det är dags 

nu. Han kanske ska bli någon annan, någon coolare, fixa tjej och hänga med coolare kompisar. Tyvärr 

gör han bara bort sig om och om igen och det är väldigt kul för oss som läser. Om en vänskap,  kärlek 

och att bli den man är av debutanten Åsa Aspstjärna. 

 

Svensk synd, Martin Jern 
Otto, fjorton år är på rymmen med sin mamma. Hans pappa är nämligen livsfarlig och polisen kan inte 

skydda dem. De hamnar i Ryda, en gudsförgäten håla och Otto som är van att börja om i en ny stad 

har låga förväntningar. Men Ryda är inte som något ställe han varit i tidigare. Det lilla samhället styrs 

med järnhand av den amerikanska pastorn Jakob Tyler och nästan alla är med, eller tvingas vara med i 

den kristna sekten Evigheten. Den här boken rymmer underbara, skruvade karaktärer, spänning, kärlek 

och mycket mer. Martin Jern är en av våra bästa ungdomsboksförfattare.  

 

Ljus, ljus, ljus, Vilja Tuulia Huotarinen 
Det här är en underbar kärlekshistoria mellan två tjejer i Finland. Året är 1986 och 

Tjernobylkatastrofen ligger som ett mörkt moln bakom berättelsen. Författaren är poet och det märks, 

språket är underbart och överraskande. Det är starka känslor, stor romantik och formuleringar som 

man vill skriva ner och spara.  

 

Drömtjuvarna, Maggie Stiefvater 
Andra delen på Maggie Stiefvaters fantastiska saga om Blue och privatskolekillarna Gansey, Ronan, 

Adam och Noah som tillsammans letar efter den mytomspunna kungen Glendowers grav. Det här är 

en välskriven, spännande och riktigt bra fantasyberättelse med vänskap, magi, identitet och lite kärlek. 

Och ovanligt nog är andra delen till och med bättre än den första delen, Kretsen, men om någon har 

missat Kretsen så läs den först! 

 

Onsdag kväll före sju, Mats Berggren 
Sex ungdomar i samma skola, några är kompisar sedan dagis, de har olika bakgrund men är lika 

varandra på många sätt. Lojalitetskonflikter och rädsla för att inte duga, inte klara provet, inte kunna 

gå gymnasiet varvas med förälskelser och längtan efter något nytt. Boken börjar med det ofattbara att 

en femtonåring knivhuggits till döds. Vi kommer rakt in i ungdomarnas värld och följer dem fram till 

den ödesdigra onsdagskvällen. Välskrivet och spännande! 

 

Eleanor & Park, Rainbow Rowell 
Eleanor och Park är två väldigt olika ungdomar som oväntat blir förälskade när de åker skolbuss till 

skolan varje morgon. Det är bitterljuvt romantiskt men speglar också de olika bakgrunder som Park 

och Eleanor kommer ifrån. Boken utspelar sig under tidig 80-tal vilket visar sig i alla musik- och 

populärkulturella referenser som författaren strösslar med.  

 

 

 

 

 



Faktaböcker 

 
 

Möt fjällräven, Nina E. Elde & Terje Borg 

Underbar faktabok med många bilder om den utrotningshotade fjällräven som fungerar väldigt bra  

för högläsning tack vare det fina berättande språket och de underbara bilderna. 

 

Min fjärilsbok, Stefan Casta & Emma Tinnert 

Otroligt vacker bok om Sveriges vanligaste fjärilar med utsökta teckningar i färg av Emma 

Tinnert och välskriven text av Stefan Casta. 

 

Baka steg-för-steg, AnnaKarin Nyberg & Clara Lidström 

En gör det själv-bok för yngre barn om bakning så att barnen ska kunna följa de enkla recepten 

och klara sig själva i köket. Fina färger och illustrationer. 

 

Sex med mera, Sandra Dahlén 

En bok om sexualkunskap bara för tjejer! Författaren som har arbetat med sexualupplysning i 

många år tar upp alla olika funderingar som en ung tjej kan tänkas ha kring sexualitet och den 

egna kroppen. Många fina och praktiska illustrationer av Lotta Sjöberg. 

 

 

 

 

 

 


